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วรรณกรรม / Literature 

 คิดถึงเมืองไทย จากมาไกลแสนไกล  ต่อใหอ้ยู่เมืองไหน ใจยงัไม่ลืมถิ่นที่เคยอยู่ 

รสชาติเฟรนซฟ์รายส ์จะสูอ้ะไรน า้พรกิปลาทู  เสียงบทเพลงชินห ูก็เป็นเพลงที่ใชภ้าษาไทย 

คิดถึงคนไทย ที่ต่างยิม้ใหก้นั   อยู่เมืองนอกเมืองฝัน ไม่เคยไดเ้จอรอยยิม้จรงิใจ 

พี่ปา้นา้อา เพื่อนที่จากมาจะเป็นอย่างไร   โหยหารกัอุ่นใจ คิดถึงอุ่นไอของแม่และพ่อ 

น า้ตาหลั่งไหล คิดถึงเมืองไทยย่ิงนกั  คิดถึงทกุคนที่รกั ไดแ้ต่นบัวนัรอ 

เดินทางกลบับา้น หากเมื่อไรสานฝันไดพ้อ   วนันัน้จะขอ กลบัคืนสูผ่ืนดินถิ่นไทย 

คิดถึงเมืองไทย อยากกลบัไปบา้นเรา  อยู่ในบา้นเมืองเขา ท าเราเหงากายจนหนาวในใจ 

สง่ความคิดถึง ฝากผ่านบทเพลงคิดถึงเมืองไทย  ฟังเพลงนีเ้มื่อไร โปรดจงรูไ้วค้นไกลคิดถึง 

 I'm far away from Thailand but wherever I live my heart never forgets my hometown, still misses the food, 
still loves Thai songs. Never forgotten the sincere smile, love from my family. Always in tears when thinking about 
when I can go back home. This song represents my nostalgia. 

 

 

 



เหตผุล / Reason  

บทเพลง คิดถึงเมืองไทยเป็นบทเพลงที่ไดถ้่ายทอดถึงความรูส้ึกของคนไทยที่อาศยัในต่างประเทศ ว่ารกัเมืองไทยและ
คิดถึงความเป็นไทยมากแค่ไหน เพราะแม้ว่าร่างกายของพวกเขานั้นจะอยู่ในต่างประเทศ อยู่ไกลจากเมืองไทย อยู่ต่าง
วฒันธรรม แต่จิตและวิญญาณของพวกเขาก็ยังเป็นคนไทยเสมอ ยังรกัและคิดถึงรอยยิม้ คิดถึงวิถีชีวิต คิดถึงครอบครวั และ
คิดถึงหลายๆสิ่งที่ต่างประเทศนัน้ไม่มี  
 โดยสิ่งที่ผมตอ้งการสื่อในผลงาน “ตวัไกล ใจไทย” นีคื้อ ไม่ว่าคนไทยจะอยู่ที่ใด อยู่ในวฒันธรรมที่แตกต่าง หรือแต่งกาย
ปกปิดแค่ไหน ก็ไม่สามารถปกปิดหวัใจ ที่เป็นหวัใจของคนไทย หรือสายเลือดความเป็นคนไทยของพวกเขาได ้ผมจึงไดน้ าบท
เพลงดงักลา่วมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานนี ้

 The song “I miss Thailand”, conveys the feelings of Thai people living in foreign countries, and how much 
they love Thailand.  Because while they live very far from Thailand, in a different culture, but their soul and mind are 
still Thai.  They still love Thai smiles, way of life, family, whereas there is nothing abroad to think of or talk about. By 
the lyrics of this song I have been inspired to work on "Far away…Still Thai", which means no matter wherever Thai 
people are, live in different cultures or dress up in different costumes, all over body covered, but not my heart.  
That is the heart of Thai people, or their lineage of Thai people, so I got inspiration from the song to create my work. 


